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Abstract
One of the textbooks used in different countries written by non-Arabs is "Modern
Standard Arabic" by Schulz. By the author, he allegedly used a communicative
input. However, in terms of strategic competence and the perspective of the
foundations of the preparation of educational materials, it was not enough. Based
on this issue, the objectives of this research are to know the foundations of the
teaching materials in the textbook "Modern Standard Arabic" by Schulz, and its
educational materials from the perspective of communicative competence. This
research used the synthetic-inferential approach with the theory of foundations
for preparing educational materials and the theory of communication. The type of
this research is qualitative-quantitative through a desk study, which is written
data and taken from the textbook "Modern Standard Arabic" by Schulz, whether it
was printed or electronic version. The data collection used the documentation
method, and the data analysis used the James Spradley method and discourse
analysis. The results obtained by the research are the foundations for the
preparation of the textbook, "Modern Standard Arabic" by Schulz, which is the
structural-communicative approach; purposes; Material consisting of its
selection, organization, arrangement and presentation; ways; and evaluation, and
the educational material in that book is a perspective of communicative
competence is very good which is up to 85.45%.

Lughawiyyāt: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab

127

Keywords: Educational Materials, Modern Standard Arabic, communicative
competence

املقدمة
من الكتب اليت كتبها غري العرب هو كتاب "العربية املعاصرة" إليكيهارد تشكولز
األملاين .هذا الكتاب من أفضل الكتب يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ألنه
يستخدم يف دول خمتلفة منها إندونيسيا 1.ويدعي أنه يستخدم املبادئ الالزمة يف
االتصال .واملواد فيه منظمة بشكل منهجي من علم األصوات إىل النحو حبيث ميكن
للطالب الذين مل يعرفوا اللغة العربية استخدام هذا الكتاب .ذلك منظور من الدرس
األول هو مقدمة عن احلروف اهلجائية ونطقها وكتابتها .مشابه ملفهوم الكفاية االتصالية،
موادها مرتبة يف منوذج نظرية الوحدة .هو املفردات والقواعد واالستماع واحملادثة والقراءة
والكتابة يتم تدريسها يف وقت واحد يف كل درس .خبالف ذلك ،تعتب العناصر
االجتماعية واألنثروبولوجية يف هذا الكتاب .من الدالئل على ذلك أن هناك أربع هلجات
هي العراقية والسورية واملصرية واملغربية2.
ومع ذلك ،من حيث الكفاية اللغوية أو النحوية ،يستخدم هذا الكتاب
مصطلحات لغوية غربية حديثة إجنليزية مثل اسم ( )nominativeومذكر ()masculine
وشخص ( )personوحرف ( )literallyوغريها 3حيث تكون للطالب مرهقة وحمرية يف فهم
اللغة العربية .وفيه أقرب املدخل البنيوي ،ليس اتصاليا ،ألن يف كل الدروس كان يبدأ
4
أيضا
ابلقواعد النحوية .ومن انحية الكفاية الثقافية اللغوية ،ال يُظهر هذا الكتاب ً
اجلوانب من اللغوي الثقايف خارجيا ،مثل احلركة اجلسدية أو اإلشارات اليت تصاحب
التواصل .على الرغم من أن هذه هي اجلانب األكثر ألمهية اللغة القائمة على الثقافة.

1

www.modern-standart-arabic.net
Eckehard Schulz, Bahasa Arab Modern Dilengkapi dengan Beberapa Dialek Arab
Terpenting (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), ix-x.
3
Schulz, Bahasa Arab Modern Dilengkapi, xiii.
4
Khabibi Muhammad Luthfi, “Epistemologi Nahw Ta‘līmī dalam Persepektif Linguis Arab
Kontemporer,” Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 5, no. 2 (28
Desember 2018): 238, https://doi.org/10.15408/a.v5i2.7959.
2
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خبالف ذلك ،من حيث الكفاية االسرتاتيجية ،هذا الكتاب ال يعطي بدائل احملادثة
املختلفة عندما يكون انقطاع يف االتصال فيها.
يف حني من حيث أسس إعداد املواد التعليمية ،صنع هذا الكتاب بنمط جديد ال
يناسب مع الرتتيب اللغوي العام أو الكتب العربية املستخدمة يف املدارس اإلسالمية
وبسانرتين يف إندونيسيا حبيث سيجد املتعلمون الذين كانوا درسوا قواعد اللغة العربية
صعوبة يف فهمها وإعادة بنائها .على سبيل املثال ،يف إحدى االجتماعات ،سيحصل
املتعلمون على مواد حنوية خمتلفة والعالقة بني بعضها البعض غري مباشرة .كما هو يف
الدرس الثالث هو جذور الكلمات وأمناطها والعدد وضمائر للجمع وللمثىن والنعت أو
الصفة والنسب 5،أو يف السادس هي املضارع ،واملستقبل ،واملضاف واملضاف إليه
والضمائر املتصلة ،واألعداد األصلية من واحد إىل عشرة6 .
هذا من السابق ذكره ،أن أهداف التعليم يف كل درس يف هذا الكتاب مكتوب
بشكل عام ومتكرر يعىن لتمكني الطلبة من حفظ القواعد واملفردات اجلديدة واجناز
الواجبات املنزلية .وهذا الكتاب ال خيصص لبامج صفية عامة ،لكن ملواد تعليم اللغة
العربية اخلاصة بطبيعتها ويستهدف األكادمييني فقط 7.وابلتايل ،إذا كان هذا الكتاب
يستخدم يف برامج عام ودوائر غري أكادميية ميكن االطالع على قصور وعيوب أخرى
فيه .على الرغم من أنه كتاب مدرسي استخدم لتعليم اللغة العربية يف عدة قارات
قادرا على تقليل أوجه القصور أو العيوب
لسنوات عديدة ،جيب أن يكون هذا الكتاب ً
بل حىت القضاء عليها .وعلى هذه اخللفية املسألة املذكورة ال بد أن يبحث يف أسس
إعداد كتاب مدرسي العربية املعاصرة والكفاية االتصالية فيه .اعتمادا على خلفية البحث
اليت شرحتها الباحثة فيما سبق ،ترّكز أسئلة هذا البحث على ما يلي )1( :كيف أسس
املواد التعليمة يف الكتاب املدرسي "العربية املعاصرة" إليكيهارد تشكولز ؟ ( )2كيف املواد
التعليمية يف الكتاب املدرسي "العربية املعاصرة" إليكيهارد تشكولز من منظور الكفاية
5

Schulz, Bahasa Arab Modern Dilengkapi. 39–48.
Schulz, Bahasa Arab Modern Dilengkapi, 111-124.
7
M. Jaeni, "Ṭarīqah Ta'līm al-Lugah al-'Arabiyyah 'Ind al-Musytariqīn Dirāsah Tahlīliyyah
li al-Kitāb al-Mu'āṣirah li al-Ustāẓ ad-Duktūr Eckehard Schulz,” HIKMATUNA 1, no. 2 (2
Desember 2015): 242.
6
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 بناءً على الدراسات السابقة مثل البحث لتوفيق الرمحن،االتصالية؟ خبالف ذلك
 وهاب11)2015(  وجيين10)2016(  وإيدايين9)2008(  وبرانسيسكا8)2015(
 ال يوجد البحث يف حتليل النصوص املطبوعة واإللكرتونية من كتاب،12)2015(
 مث حيللها بنظرية الكفاية،املدرسي العربية املعاصرة ابستخدام نظرية أسس املواد التعليمية
.االتصالية اليت مت بناؤها من اللغويني الرتبويني شامال
منهجية البحث
 من حيث منهجي هو مدخل:املدخل املستخدم يف هذا البحث عامة قسمان
 ومن حيث علمي هو املدخل علم اللغة13(synthetic-heuristics) استداليل-اصطناعي
( هو مزيج من البحثquantilative) كمية- نوع هذا البحث حبث كيفي.التعليمي
 وهي النسبة، فإن الكمية املستخدمة يف شكل بسيط، ومع ذلك.الكيفية والكمية
the nature (  وأما طبعية هذا البحث. ونوع هذا البحث من خالل دراسة مكتبية.املئوية
 ومصادر البياانت يف هذا14.(descriptive-evaluative) تقوميي-) فهو وصفيof research
 املصادر الرئيسية هي الكتاب املدرسي "العربية املعاصرة اجملهرة، األول:البحث قسمان
(Bahasa Arab Modern Dilengkapi dengan Beberapa Dialek "أبهم اللهجات العربية
 كان مطبوعيا أي كتااب ورقيا.) إليكهارد تشكولز ابللغة العربية واإلندونيسياTerpenting
 أو االصدار2019 كما طبعها جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابيا يف سنة
 املصادر الثانوية هي ما، والثاين.www.modern-standard.arabic.net اإلليكرتونيا كما يف

Raden Taufikurrahman, “Bahasa Arab Baku dan Modern / Al-‘Arabiyah Al-Mu’ashirah
(Sebuah Alternatif),” OKARA: Jurnal Bahasa dan Sastra 9, no. 2 (25 November 2015): 119.
9
Toni Pransiska, “Buku Teks Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Al-Mu’āshirah Bagi Penutur NonArab: Desain, Kontruksi Dan Implementasi,” Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman 17, no. 1 (3 Juli
2018): 1–20, https://doi.org/10.24014/af.v17i1.5123.
10
Wargadinata, “Mediated Arabic Language Learning for Higher, 99–102.
11
Jaeni, "Ṭarīqah Ta'līm al-Lugah al-'Arabiyyah 'Ind al-Musytariqīn, 242.
12
Muhbib Abdul Wahab, “Konstruksi Buku Al-Lughah Al-’Arabiyyah Al-Mu’âshirah
Karya Eckehard Schulz: Analisis Isi dan Wacana,” Afaq Arabiyyah Jurnal Kebahasaaraban dan
Pendidikan Bahasa Arab 5, no. 1 (2010): 14–16.
13
Henry Guntur Tarigan, Prinsip-Prinsip Dasar Metode Riset Pengajaran dan
Pembelajaran Bahasa (Bandung: Angkasa, 2009), 55–59.
14
Moch. Anin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Malang: Hilal Pustaka, 2007), 67.
8
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يشمل على الكتب واجملالت واملصنفات العلمية املتعلقة إبعداد املواد التعليمية والكفاية
االتصالية وكتب أخرى إليكهارد تشكولز.
يستخدم مجع البياانت يف هذه البحث بطريقة التوثيق 15.وأما أساليبها ترتيبا فهي
أسلوب الطلب ) ،(searchingوأسلوب اجملموعة ) ،(collectionوأسلوب قائمة املراجعة
أيضا طريقة اسرتداد
) .(check listمن أجل استكمال البياانت ،استخدمت الباحثة ً
البياانت عبت اإلنرتنت 16.وحتليل البياانت املستخدم يف هذا البحث قسمان :األول
منودج جيمس سباديل ،J. Spradley17وأساليبها اليت استخدمت يف البحث ترتيبا هي
أسلوب التحليل اجملايل ) ،(domain analysisوأسلوب التحليل التصنيفي (taxonomic
) ،analyisisوأسلوب التحليل املركيب ) ،(componential analysisوأسلوب حتليل املوضوع
الثقايف ) .(cultural theme analysisوالثاين ،حتليل اخلطاب يف النص 18.أما أساليبهما
اليت استخدمت يف البحث ترتيبا فهي أسلوب اهليكل الدقيقي )،(micro structure
وأسلوب اهليكل الكلي ) ،(macro structureوأسلوب اهليكل العظمي). (super structure
أما ابلنسبة لتحليل املئوية على وجه التحديد ،فإن الصيغة املستخدمة هي
متوسط القيمة

=

القيمة اليت مت احلصول عليها
قيمة احلد األقصى

%100 X

جدا)،
والشرح أو املقياس من متوسط القيمة املستخدم هنا هي( 20-0 :ضعيف ً
جدا).
( 40-21ضعيف)( 60-41 ،متوسط)( 80-61 ،جيد)( 100-81 ،جيد ً

15

Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), 231–32.
16
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D
(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), 345–62.
17
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, 345–62.
18
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu
Sosial lainnya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 188.
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نتائج البحث
املراد ابملواد التعليمية العربية هي كل ما يدرس وميارس به الطالب من مواد عربية
أساسية وداعمة وتقوميية إلنتاج كفاءة معينة يف برانمج تعليمي خاص 19.من أغراض
املواد التعليمية هي تدل على مدخل قوي وحديث للتعليم وإثبات تطبيقه يف املواد
التعليمية املقدمة؛ وعرضت مصادر تعليمية أساسية غنية وسهولة للقراءة ومتنوعة لتناسب
اهتمامات الطالب واحتياجاهتم؛ وعرضت مصادر تعليمية منظمة ومتدرجة حول
املهارات اللغوية اليت تعال مشكالت االتصال الرئيسية؛ وتقدي مواد تعليمية أساسية
وداعمة وتقييمية مصحوبة بطرق ووسائل لتنمية احلافز لدى الطالب 20.لكي تكون مواد
تعليمية ذات نوعية جيدة ،جيب أن تفي أسس إعدادها .األسس هي جمموع املبادئ
والقواعد اليت ميكن أن يقوم عليها العمل العلمي يف جمال وأخذت الباحثة منها فئات
ومعاير 21.ويبلغ جمموع هذه األسس سبعة أسس هي كما تلي :املدخل ،واهلدف،
واملواد ،والطريقة ،والتقوي ،والوسائل ،ولغة الكتاب.
أما الكفاية االتصالية عند هيمز هي القدرة على نقل الرسالة أو توصيل معىن
معني ،واجلمع بكفاءة بني معرفة القواعد اللغوية وبني القواعد والقيم والتقاليد االجتماعية
22
بناء على مفهوم هيمز ،فرق بولستون Paulston
يف عملية التفاعل بني األفراد.
ً
( )1974بني الكفاية اللغوية ) (linguistic competenceوالكفاية االتصالية
) .(communicative competenceاألول هو معرفة قواعد اللغة وبنية اللغة ،والثاين هو
معرفة متكن الفرد من االتصال بشكل فعال يف التفاعالت املختلفة التدرجيية .يف كفاية
اللغوية أن الفرد يعرف النظام احملكم اللغة ،ويطبقه بدون انتباه أو تفكري واع به .أما
19
Abdurrahman Shobirin, Wildana Wargadinata, dan Nur Hasan, “The Production of
Supplementary Learning Materials of Arabic Grammatology Based on The Curriculum 2013 with
Scientific Approach at The First State Islamic Senior High School Malang,” Asalibuna 4, no. 2
(2020): 102, https://doi.org/10.30762/asa.v4i2.2475.
20
Henry Guntur Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia (Bandung: Angkasa, 2009),
17.
21
Rusydī Aḥmad Ṭu‘aimah,. Dalīl ‘Amal fi I‘dād al-Mawād at-Ta‘līmiyyah li Barāmij
Ta‘līm al-‘Arabiyyah )Makkah: Ma‘had al-Lugah al-‘Arabiyyah Jāmi‘ah Umm al-Qurā, 1986 ),
19.
22
Hymes Dell, “On Communcative Competence,” in Sosiolinguistic, ed. oleh J. Holmes
dan J. Pride (Harmondsworth: Penguin Books, 1972), 271.
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الكفاية االتصالية أن الفرد يقدر على استعمال اللغة بشكل تلقائي مع توفر حس لغوي
مييز به الفرد بني وظائف اللغة املختلفة يف مواقف لالستعمال الفعلي .إذا ،الكفاية هي
القدرة على استخدام جمموعة منتظمة من املعارف واملهارات واملواقف اليت متكن من
تنفيذ عدد من املهام .وأما االتصال هو العملية يف تبادل الرسائل أو املعاين ،كاألفكار
واملعلومات أو غريها ،بني شخصني أو أكثر 23.الكفاية االتصالية هي بناء القدرات
اللغوية واملهارات اللغوية اليت تتكون من القدرات النحوية (األصوات والصرف والنحو)،
وحتليل اخلطاب (النوع والتماسك والسبك) ،وعلم اللغة االجتماعي (وظائف اللغة
والسياقات املختلفة) ،والثقايف (اللفظي والنحوي والتعبري الثقايف واحلركية اجلسدية وشبه
اللغوية والتقريبية) واالسرتاتيجية (احلواجز وفعالية اللغة) .اللغة العربية الفصحى املعاصرة
) (Modern Standard Arabic - MSAهي أحد الكتب املدرسية املستخدمة يف دول
خمتلفة ،مثل أملانيا وإجنلرتا وماليزاي وإندونيسيا .هلا بلغتني ،مها العربية ولغة الدولة اليت
تستخدمها .هذا الكتاب من أملانيا مع العنوان األصلي“Hocharabisch Mit Einer ،
” ،Einführung In Hauptdialekteبقلم إيكهارد شولتز .مت استخدام هذا الكتاب يف
األصل كأحد مواد تعلم اللغة العربية يف املعهد الشرقي جبامعة إلبزيغ أبملانيا .يستخدم
هذا الكتاب على نطاق واسع يف اجلامعات اإلسالمية خاصة يف إندونيسيا .مت تقدي
هذا الكتاب ألول مرة يف جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية يوكيا كرات حوايل
عام  .2009مث ،يف عام  ،2010متت ترمجة هذا الكتاب من األملانية إىل اإلندونيسية
بواسطة  Esie Hartianty-Hansteinو Thoralf Hansteinبعنوان "اللغة العربية املعاصرة،
القواعد  -املفردات – متارين  -نصوص – حمادثة" .مت نشر هذه الرتمجة وطباعتها
بواسطة .LKiS Yogyakarta
وأما املواد التعليمية على أساس الكفاايت االتصالية يف كتاب العربية املعاصرة فهي
كما يلي:

Rusydī Aḥmad Ṭu‘aimah, and a Kāmal Basyar an-Nāqah, Ta‘līm al-Lugah Ittisāliyyan
bain al-Manāhij wa al-Istirātijiyyāt (Salā: Maṭba‘ah Banī Iznāsan, 2006), 32-33.
23
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اجلدول .1 .املواد التعليمية على أساس الكفاايت االتصالية يف كتاب العربية املعاصرة
مكوانت املواد

النسبة

التقدير

املئوية

1

املدخل

% 100

جيد جدا

2

االغراض

% 83،3

جيد جدا

3

املواد العامة

% 91،6

جيد جدا

4

 -من حيث اختيارها % 83،3

جيد جدا

5

 -من حيث تنظيمها % 100

جيد جدا

6

 -من حيث ترتيبها

% 91،6

جيد جدا

7

 -من حيث تدريبها

% 83،3

جيد جدا

8

 -من حيث تعريضها % 75

9

الطرق

متوسط النسبة

التقدير

املئوية

% 85،45

جيد جدا

جيد

% 83،3

جيد جدا

 10الوسائل

% 87،5

جيد جدا

 11التقوميات

% 91،6

جيد جدا

اجلدول أعاله عبارة عن بياانت كمية تظهر أن  % 85،45من مواد تعليم اللغة
العربية لكتب العربية تعتمد على الكفاية االتصالية .تستند هذه النتائج إىل مؤشرات
مبنية من نظرية إعداد املواد التعليمية وكفاية االتصالية .سيتم شرح كل مكون من
مكوانت املؤشر يف ما يلي.
أوال ،املدخل .يف كتاب العربية املعاصرة يستخدم املدخل بصورة ضعيفة

(weak

) versionهي تزويد الدارس ابلفرصة اليت يستطيع من خالهلا استخدام اللغة ألغراض
االتصال .أي تعليم االتصال من خالل اللغة .إذا ،فإن الشيء املادي الذي متت دراسته
يف كتاب العربية هو اللغة وليس االتصالية .ألن االتصالية يف هذا السياق هي هدف
تعليمي .وفيه أن تؤدي املواد ثالثة وظائف أساسيا ابلنسبة للدراسية ،وهي تقدي مناذج
منها ومتكني املتعلم من ممارستها وتدريب املتعلم على إنتاج مثلها.
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برانمج اللغة الذي يتم تشغيله هو تعلم اللغة العربية من املستوى األساسي إىل
املستوى املتوسط .يتم تنفيذ هذا البانمج ملدة عام ابستخدام جملدين من كتاب العربية.
درسا .بعد كل ستة دروس ،يتم حتديد فرتة مراجعة مكثفة،
حيتوي كال الكتابني على ً 24
ويف نفس الوقت تستعد على إعداد الطالب لالمتحاانت واالختبارات القصرية .مت تنظيم
كل درس إىل أقسام خاصة ابلقواعد واملفردات والقراءة واحملادثة (بدءًا من الدرس  ،4يتم
تقدي احلوار بلغة الفصحى واللهجات العربية األربعة الرئيسية) ،ومتارين للمفردات
والقواعد ابإلضافة إىل اختبار هنائي مكتوب .تطلب كل درس ما بني  8و 12ساعة
صفية ،واليت جيب تغطيتها يف غضون أسبوعني .يوصى بنفس القدر من الوقت للتحضري
والواجبات املنزلية قبل وبعد الفصل .لكي يتمكن الطالب من معاجلة املواد واملفردات
اجلديدة ،يوصى ابلسماح ليوم أو يومني ابلدراسة قبل البدء ابلتمارين والتمارين
والواجبات املنزلية .يف بداية كل درس ،يتم توفري خطة درس مقرتحة ( 12ساعة لكل
درس) ،واليت ميكن تعديلها لكل سيناريو فصل دراسي 24.لذلك ابلنسبة ملكونة املدخل
جدا.
ومؤشراهتا ،فقد وصلت إىل  %100بتقدير جيد ً

اثنيا ،األغراض .كتاب العربة املعاصرة له املواد الدراسية املغروضة أن تساعد على
تنمية االتصال النحوي واالجتماعي والثقافية واسترياجتية بني الفرد ونفسه واالتصال بينه
واآلخرين عند الدارسني ابللغة العربية .يتضح هذا من خالل وجود هتمة النحوي
واالجتماعي والثقافية واسترياجتية فيه .لعلم النحو يف مواد القواعد والتدريبات والتقوميات.
ويف الوقت نفسه ،ابلنسبة لعلم اللغة االجتماعية والثقافة واالسرتاتيجيات يف نصوص
القراءة واحلوار ،واملفردات .وله أغراض حتويل الكفاية اللغوية عند املتعلمني إىل كفاية
االتصال وأدائها املناسبة ابحتياجات للمتعلم يف احلياة .مثال ،الدراسة يف حرم جامعي يف
25
الشرق األوسط أو قراءة نصوص عربية.
يف هذا الكتاب ،يتعرف املتعلم من خالله على أغراض كل أداء لغوي مطلوب منه
القيام به ،أو كل معلومة مطلوب منه أن يعرفها سواء نص الكتاب عليها صراحة أو
Schulz, Bahasa Arab Modern Dilengkapi, xi.
Schulz, Bahasa Arab Modern Dilengkapi, xi.

135

24
25

Lughawiyyāt: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab

استنتجت من ثناايه .يف كتاب العربية لألغراض العامة ميكن قراءته يف املقدمة هي وصول
الطالب إىل املستوى  A2بعد إهناء الدرس  12واملستوايت  B1 - B2بعد الدرس 24
وف ًقا لإلطار األورويب املرجعي املشرتك للغات ( 26.)CEFRلغرض الكفاءة اللغوية هو
مكتوب أيضا يف جدول احملتوايت .ومع ذلك ،لغرض الكفاءة التواصلية احملددة ،ال
ميكن فهمها إال من خالل التحليل .وذلك ألن مكوانت هذه الكفاءات مل يكتبها
تشكولز .ويف الوقت نفسه ،انعكست املهارات األربع يف املواد املوجودة فيه .بصرف
النظر عن ذلك ،ميكن القول بشكل عام أن املكوانت واملهارات يف كتاب العربية يف هذه
جدا .ألن االختصاص ضمنيًا يف الكتاب .ويدعم ذلك النسبة اليت وصلت
املرحلة جيدة ً
إىل .% 83،3
اثلثا ،املواد العامة .املواد يف كتاب العربية املعاصرة حترص على توجيه املتعلم إىل أن
االهتمام جيب أن ينصب على املعىن وليس على الباعة اللفظ ،يف هنا ال يفصل بني
الشكل واملعىن .ويدل على ذلك وجود قواعد النحو اليت تعين الشكل ،وأسلوب النحو
الذي ميثل املعىن .واملثال على ذلك هو استخدام أحرف ذات معىن مع أمناط معينة مثل
التعبريات اليت يتم توزيعها غالبا ابملصاحبة اللفظية هي أن هي أغلب أو أكثر الظن أن،
احلق أو احلقيقة أن ،...صحيح أن ...وغريها .وكان الرتكيز فيه على نقل األفكار
والتعبري عنها وحتقيق هدف املرسل من رسالته .ميكن مالحظة ذلك يف نصوص احلوار
والقراءة ذات املوضوعات املتنوعة للغاية ،وكذلك يف مواد املمارسة ومواد التقييم اليت
27
حتتوي على أشكال خمتلفة من األسئلة.
وكان فيه التخلص من تقدي القواعد اللغوية عن طريق اجلمل املصطنعة أو املعزولة
عن سياقها وثقافتها .وتكون املادة اللغوية املقدمة يف التعليم متاحة للدارس يستطيع أن
جيدها يف يسر .اجلمل املعروضة يف هذا الكتاب هي مجل معدلة مأخوذة من عدة
نظرا لوجود مادة القواعد،
نصوص أصلية مثل الكتب والصحف والقرآن .ومع ذلكً ،
تظل قواعد معروضة ولكنها منفصلة عن التدريبات .اهلدف هو ضبط قواعد الطالب
Schulz, Bahasa Arab Modern Dilengkapi, xi.
Schulz, Bahasa Arab Modern Dilengkapi, 95.
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لتتوافق مع املعايري العربية احلديثة .ومع ذلك ،يف مواد نصوص القراءة ،ونصوص احلوار
وتقوميات اجلمل اليت يتم تدريسها طبيعية جزئيًا ومصطنعة جزئيًا واليت تتم معاجلتها من
النص األصلي.
املواد فيه تقدم للدارس الطرق اليت تستخدم هبا ألداء املفردات والرتاكيب واجلمل
ومعانيها املختلفة يف أنواع سياقات احلياة وثقافتها ،وليس املقصود هنا جمرد املفردات
والرتاكيب واجلمل اليت تتكون منها .على سبيل املثال ،املفردات واجلمل يف السياق الديين
وللعلوم االجتماعية وللعلوم والتكنولوجيا وللعلوم اإلنسانية مبوضوعاهتا املختلفة .ومع
ذلك ،يف هذا الكتاب مل يتم كتابة التعليمات املتعلقة هبذه الطرق .ابستثناء العالمات
اليت تُستخدم للتمييز بني مهام الكتابة والقراءة واالستماع والكالم .هلذا السبب ،فإن
دور املعلم ،يف سياق ضروري للغاية ،هو شرح الطرق فيه .ووضعت اإلشارات املصاحبة
أيضا يف كتاب العربية الستخدام هذه املفردات والرتاكيب واجلمل ومعانيها املختلفة أو ما
كثريا فيه ،إال أن هذا
يسمى ابالتصال غري اللفظي اليت سبق احلديث منها .وإن مل تكن ً
صورا مثل املالبس وإشارات املرور وأشكال املنازل،
الكتاب يف بعض التمارين يستخدم ً
28
ابإلضافة إىل فيديو مرتبط برابط يوتيوب.
بشكل عام ،ابلنسبة ملكونة املواد العامة ومؤشراهتا ،فقد وصلت إىل % 91،6
بتقدير جيد جدا .يوضح هذا أنه على الرغم من وجود أوجه قصور ،إال أنه مغلق ابملواد
كبريا مع التغيريات من مصادر مرجعية خمتلفة.
املقدمة خيتلف اختالفًا ً
رابعا ،من حيث اختيار املواد .من حيث اختيارها فيعتب هذا الكتاب ،أن اخلبة

السابقة حمدودة ابللغة للدارسني اإلندونيسيني وأغراضهم من تدريس العربية وقدراهتم
املختلفة ودوافعهم إىل غري ذلك من متغريات أخذها يف االختيار عند اعداد املواد
الدراسية حبيث تناسب كل خمتلفة منهم .يفرتض هؤالء املستخدمون احملتملون أهنم من
غري العرب يعىن اإلندونيسيني ،نشأوا ولديهم تطلعات للدراسة يف إحدى اجلامعات يف
الشرق األوسط حبيث تكون املواد هبذا الرتتيب ومرتبة بشكل عام 29.ومع ذلك ،ال
Schulz, Bahasa Arab Modern Dilengkapi, 179.
Schulz, Bahasa Arab Modern Dilengkapi, xi.
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ميكن إنكار أن االختالفات الفكرية لكل قارئ حمتمل مل يتم تناوهلا كلها ،وذلك ألن هذا
اإلعداد يعتمد على افرتاضات عامة وال خيضع الختبار مسبق من الطالب احملتملني
الذين سيدرسونه.
وكانت املواد فيه على النصوص األصلية املوثقة األقرب إىل احلياة وأصدق يف
التعبري عنها .مع تعديل ما يلزم تعديله من أجل أن يصلح لتأدية األغراض التعليمية
والتدريبات .ميكن مالحظة ذلك من خالل املوضوعات املعروضة ،وابلتحديد تلك اليت
مت إعدادها للطالب احملتملني يف الشرق األوسط ،على سبيل املثال ،التعارف ،مكاملة
تلفونية ،يف املطار الدويل ،يف اجلامعة ،مكاملة ابجلوالة ،يف مكتب السفر ،يف معرض
الكتاب ،وغريها.
وهذا الكتاب تقدم مناذج من املواد األصلية ) (authentic materialsاليت تستخدم
يف اجملتمع والثقافة العربية حىت يعرف املتعلم على أشكال هذه املواد يف احلياة وأسلوب
التعامل معها 30.على سبيل املثال ،أيخذ هذا الكتاب املواد مباشرة من اإلعالانت
واتفاقيات العقود وفرص العمل .ومع ذلك ،هناك مواد أصيلة أقل من احملتوى الذي مت
أيضا اعرتف به تشكولز يف مقدمته .وكتاب العربية املعاصرة
تعديله ليناسب السياق .هذا ً
أيضا خيتار املفردات ذات الصلة الوثيقة مبواقف االتصال االجتماعي والثقايف مما يساعد
الدارس على أداء الوظائف اللغوية املطلوبة يف املوقف االتصايل ،وهذا املوقف ال يعتمد
على القواميس يف انتقاء هذه املفردات .ومع ذلك ،ابلنسبة ملفردات معينة يف جمال العلوم
هلا مصطلحات خاصة ،مثل األحياء والكيمياء والفيزايء والطب وما إىل ذلك ،يطلب
املؤلف من الطالب فتحها مباشرة يف قاموس هذه العلوم .هذا ال يعين االعتماد على
31
القاموس ،يف الواقع الطالب مدعوون لفتح آفاقهم حول هذه العلوم.

30

Schulz, Bahasa Arab Modern Dilengkapi, xi.
Ṭu‘aimah and an-Nāqah, Ta‘līm al-Lugah Ittisāliyyan bain al-Manāhij wa alIstirātijiyyāt, 75-76.
31
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بناء املادة الدراسية يف هذا الكتاب على أساس التحليل الدقيق للحاجات اللغوية
عند الدارسني ،وحتويل هذه احلاجات إىل وظائف لغوية تشبعها املادة الدراسية 32مكن
مالحظة ذلك من نصوص احلوار والتمارين والتقوميات اليت تقدم وظائف خمتلفة للغة يف
سياقات وموضوعات خمتلفة مثل الوظيفة التفاعلية والشخصية واالستكشافية والتخيلية
والبيانية والشعائرية وغريها.
املواد التعليمية فيه تكامل على ثالثة أنواع وهي النصية املواد التعليمية (مواد تعليمية
حتتوي على القواعد وأمناطها) واملواد التعليمية اهلمامي (مواد تعليمية حتتوي على ألعاب
وحماكاة واألنشطة على أساس الواجب اليت مت على استعداد لدعم تدريس اللغة
االتصايل) املواد تعليمية الواقعية املصطنعة (املكوانت األصلية املصطنعة من احلياة يف
الفصل كما هي مصدرها اجملالت اإلعالنية والصحف أو املصادر املرئية والرسومية).
بشكل عام ،يعد مكونة اختيار املواد مع مؤشراهتا فقد حصلت  % 83،3بتقدير
جدا .هذا يدل على أن اختيار املواد من قبل تشكولز قد أخذ يف االعتبار العديد
جيدا ً
ً
من املؤشرات االتصالية .االتصال املستخدم يف هذا الكتاب هو هيكلية والكفاية
االتصالية.
خامسا ،من حيث تنظيم املواد .من حيث تنظيم املواد هذا الكتاب هو إبراز
التكامل بني املهارات اللغوية ابألشكال الذي تتم به يف احلياة أو ما يسمى بنظرية
الوحدة 33.منوذج نظرية الوحدة فيه هو يتم دمج اللغوايت واملهارات مثل القراءة والكتابة
واالستماع والكالم والرتمجة يف واحدة يف كل درس .ينقسم كل درس بشكل عام إىل
مخسة اجتماعات ،لذلك ميكن أن يكون يف اجتماع واحد فقط ملناقشة القواعد ،أو جمرد
االستماع والكالم وإىل ذلك.

Wildana Wargadinata dkk., “Arabic Creative and Participative Learning: In Search of a
”New Way of Language Learning by ‘El Jidal Reborn’ Youth Community in Malang,
International Journal of Advanced Science and Technology 29, no. 8 (1 Juni 2020): 4320.
32

‘Abd al-‘Alīm Ibrāhīm, Al-Muwajjah al-Fanni li Mudarris al-Lugah al-‘Arabiyyah.
Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1968), 51.
33
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وفيه توزيع الظاهرة اللغوية على عدد من الدروس حسب واردها يف املوقف
االتصايل وعدم تركيزها يف دروس واحدة .ليس من الالزم إذن ،أن يؤيت على كل جزئيات
الظاهرة اللغوية يف درس واحد .لذلك فاملنهج املستخدم فيه التكاملية ليس واحدا فقط.
أي ابستخدام جمموعة املناهج املتنوعة .يتم تعيني هذه املناهج بناءً على املواد املوجودة
منهجا حلزونيًا هيكليًا .ابلنسبة ملواد
فيها .ابلنسبة ملادة القاعدة ،يستخدم هذا الكتاب ً
منهجا موقيفيا مهاميا .ويف
املفردات ونصوص القراءة واحلوار ،يستخدم هذا الكتاب ً
منهجا وظيفيًا حلزونيًا .بشكل عام،
الوقت نفسه ،يستخدم نص احلوار ونص القراءة ً
جدا بنسبة
جيدا ،لذلك من وجهة تنظيم املواد ،هذا الكتاب جيد ً
يناسب املؤشرات ً
مثالية.%100 ،
سادسا ،من حيث ترتيب املواد .ومن حيث ترتيبها هذا الكتاب خيضع ترتيب
نظرا ألن
املهارات اللغوية يف املواد العتبار خاصة أبغراض البانمج واحتياجات املتعلمنيً .
البانمج اللغوي هلذا الكتاب يستهدف الطالب احملتملني يف الشرق األوسط واملهنيني
الذين سيعملون فيه ،فإن القدرة على تطبيق القواعد هلا األسبقية على املهارات .هذا ألن
اللبخ املتنوع الذي يتم تدريسه هو الفصحى ،لذلك جيب تقوية القواعد مع احلفاظ على
النص األصلي .بعد ذلك املهارات .كانت املهارة األوىل اليت اختارها تشكولز هي القراءة
والكتابة أو الرتمجة ،واألخرية كانت االستماع والتحدث .هذا الرتتيب ال يعين االنفصال
بل يبقى وحدة يف كل درس .بينما ال هتدف اللهجة كما ذكر تشكولز إىل استخدام
اللهجة بشكل نشط ،ولكن حىت يتمكن الطالب من فهم لغة املتحدث التعلمي ،وإذا
أرادوا استكشاف إحدى هذه اللهجات ،فيمكنه اختيارها وممارستها.
وأن يرتب أيضا املواد النحوية واالجتماعية اللغوية والثقافية اللغوية ابملبادئ وهي
أيضا تدريس
معا؛ وجيب ً
حتفز األشكال نفسها سرعة التعليم لذا جيب تدريسها ً
معا؛ ويتم جتميع األشكال املتوازية يف شكل واحد ،ألهنا ستوفر
األشكال املعاكسة ً
الوضوح؛ ويتم تدريس القواعد العامة قبل قواعد حمددة؛ واألشكال املوجزة هلا األسبقية
على القواعد الطويلة؛ ويتم تدريس القواعد البسيطة قبل القواعد املعقدة؛ ويتم تدريس
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القواعد األكثر فائدة للطالب أوالً مقدم على القواعد األقل فائدة؛ واالعتبار على ترتيب
جدا.
اكتساب اللغة .وبسبب ذلك تصل نسبة ترتيب املواد فيه إىل  %91،6وهو جيد ً
سابعا ،من حيث تدريب املواد .يف كتاب العربية .يدرب الدارس على التفكري
والثقافة واملواقف ابلعربية ويدربه أيضا على تبادل اآلراء مع غريه ابلعربية .ميكن مالحظة
دائما شيء تتم مناقشته
ذلك من مواد النصوص ،وخاصة نص احلوار .يوجد يف الداخل ً
بني املتحدث واحملاور مبوضوع معني مثل التعارف ومكاملة تلفونية ومكاملة هاتفية وعن

البنك اإلسالمي وأدب الرحالت واختبار ثقايف وغريها .مث يُطلب من الطالب حفظ
حمتوى احملادثة وممارستها وحتليلها ونسخها وإىل ذلك .يف كتاب العربية املعاصرة أيضا
يدرب الدارس على مهارة واحدة من خالل املهارات األخرى مثل تدريب على القراءة
من خالل الكتابة ومن الكالم ومن الرتمجة؛ وتدريب القواعد من خالل الكتابة ومن
القراءة ومن الرتمجة؛ وتدريب احلوار من خالل االستماع ومن القواعد ومن القراءة
وهكذا .والتدريبات فيه تتعدد االستجاابت اللغوية اليت يدرب الدارس على استخدامها
جدا مثل اإلجابة برموز االبتسامة والرموز احلزينة
يف املوقف واحد .أي اإلجاابت متنوعة ً
واملقاالت والتدريبات النصية ونسخ النصوص وتغيري اجلمل وتلخيص اجلمل وغريها يف
34
موقف واحد مثل يف اجلامعة ويف املنزل ويف ومكتب السفر.
والتدريبات فيه عدم األهداف املبالغة يف التوقيعات من الدارسني .أي إن هناك
فرقا بني الكفاية االتصالية لدى الناطقني ابلعربية عندما يستخدموهنا ،وبني الكفاية
االتصالية لدى الناطقني بلغات أخرى عندما يستخدمون العربية حسب األجنيب أن
يقرب من العريب دون توقع له ابلوصول إىل مستواه .هذا كما ذكر تشكولز يف املقدمة،
أن خمرجات التعلم يف اجمللد األول من هذا الكتاب هي املستوى  A2واجمللد الثاين من
املستواين  B1-B2واليت مت تكييفها مع معايري اإلطار األورويب املرجعي املشرتك للغة
35
(.)CEFR
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وخصائص تدريبات االتصال فيه أيضا هي يف تدريبات الطالب وحده هو الذي
يقوم ابختيار األمناط اليت حتمل ما يود التعبري عنه ،يتم تسهيل ذلك يف هذا الكتاب يف
شكل كتابة ملخص أو إنشاء نص حوار .وفيه للتدريبات مواقف أو موضوعات خمتلفة
جدا .أمناطها أيضا ،ابلصواب اللغوي واالجتماعي والثقايف معا ،وحركية كاملة يعىن
طالب غري ملزم ابستجابة حمددة فيه ،على الرغم من عدم وجود الكثري من كتاب العربية
الذي يسهل ذلك يف شكل كتابة ملخصات أو عمل نصوص احلوار.
والتدريبات فيه تستمد من لغة االستعمال خارج الصف وإعداد الطالب حبيث
يصبح قادرا على التكيف مع اجلو خارج الصف .مثال ،مع املهام مثل البحث عن معىن
التعبريات واملصطلحات الثقافية خارج الفصل والبحث عن بعض املفردات مباشرة إىل
مواقع مثل األسواق وغريها .وفيه العمل فردي يعىن أن فكرة التعليم الفردي ميكن تطبيقها
بشكل فعال إذ أن العمل موجه أساسا للفرد واجملموعات الصغرية .كل هذا ميكن التحقق
منه يف تقنيات التدريب يف الفصل السابق ومنها :تقنية التطبيق والتحليل واإلعراب
والتحفيظ والتفصيل واملناسبة واألسئلة والطالب والتلخيص والتأليف والتمثيل والتصوير
اعتمادا على املواد اليت يتم تدريبها ،سواء كانت مواد القواعد أو املفردات أو
وغريها،
ً
نصوص القراءة أو نصوص احلوار.
جدا ،وهي
بشكل عام ،هلذه التدريبات يف كتاب العربية ،نسبتها جيدة ً
 .%83،3ومع ذلك ،فإن الكتاب بطبيعته يستخدم الكثري من النماذج اهليكلية ،أي أنه
ال يزال يعتمد على اإلجاابت على األمناط اليت يقدمها الكتاب .وذلك ألن االتصال
املستخدم يف هذا الكتاب يتكامل مع منوذج هيكلي حبيث يبدو أنه يقلل من جانب
الكفاية االتصالية.
اثمنا ،من عرض املواد .كان عرض هذا الكتاب ميكن أن تقود الطالب إىل
االتصايل .ألن املواد املعروضة توجه الطالب وتدعوهم للتواصل مباشرة ابستخدام اللغة
العربية .واستخدام عرضها ابلوسائط املرئية كصور وكتابة ،وبوسائل مسموعة كخطاب
وحوار عريب من العرب األصليني .وهااتن مصمتان للمهارات املكتسبة .ولكن لسوء
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احلظ لوسائل الفيديو واحد فقط .واستخدام اللغة األم كمقدمة يعن اللغة اإلندونيسية يف
مواد القواعد واملفردات .وأما ختطيط املواد فيه مل يسهل فهم املواد اللغوية وممارسها ومتيل
جدا وال يوجد لون ابستثناء
إىل أن تكون مملة .من بني األسباب هي أن اخلط صغري ً
جدا وال توجد صور متنوعة وتتعب العيون بسرعة عند قراءة
األسود وترتيب الفقرة ضيق ً
كل من الكتاب الورقي واإلصداري اإللكرتوين .وبسبب ذلك ،بشكل عام ،ابلنسبة
ملكونة هذه العرض ومؤشراته ،فقد وصلت إىل  % 75بتقدير جيد .فإهنا أقل من مقارنة
املكوانت األخرى.
اتسعا ،الطرق .كان هذا الكتاب يستخدم ابلطريقة التوليفية االتصالية هذا ،ألن
األغراض واملواد الدراسية وخصائصها متنوعة ويعتمدان على السياق املختلفة .التوليفية
أي اخللط بتعديل أشكال املادة وخصائصها .منوذج الطرق املختلطة هنا ال يزال يعتمد
على الطريقة السائدة .أي إذا كانت املادة اليت يتم تدريسها هي الكالم ،على سبيل
املثال ،فإن طريقة املباشرة هي األكثر غلبة مقارنة بطريقة القواعد والرتمجة والعكس.
والطرق اليت ميكن استعماهلا منها طريقة القراءة ،ومباشرة واحملاضرة واالستنباطية والقياسية
36
وطريقة القصة واالستقرائية وحل املشكالت واإللقائية وغريها.
املهمة هناك ،إن مل يكن كثريا ،طرق تعليم هذا الكتاب توفري الفرصة لكي يتحرك
الدارس يف أنشطة اتصالية ومواقف طبيعية تنتقل احلياة على قدر اإلمكان إىل حجرة
الدراسة 37.وهذا الكتاب يدل على الدارس أن يعرف على ما جيب فعله ،أي أن كل
درس يركز على تنفيذ عمليات لغوية معينة هي اللغة العربية أي لغة الىت هتدف التعليم يف
إندونيسيا.
ولطرق تعليم هذه الكتاب معايري ،هي أن الكل أفضل من اجلزء ،أي تشغيل هذه
الطريقة على اجلملة أو اخلطاب يف السياق املختلق؛ وأن العملية والشكل املهمان ،هناك
كان التعاون بني فجوات املعلومات هي الغرض من االتصال هو سد فجوة الرسائل بني
36

Schulz, Bahasa Arab Modern Dilengkapi, xi-xii.
Wildana Wargadinata, “Mediated Arabic Language Learning for Higher Education in
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3, no. 1 (30 April 2020): 34, https://doi.org/10.22219/jiz.v3i1.11862.
37

143

Lughawiyyāt: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab

املتحدثني وغريهم ،واخليارات هي املتعلمون أحرار يف اختيار اللغة أو األسلوب أو
األفكار املتعلقة بشيء يتم اتصاله ،وردود الفعل هو يتعاطى بني املتحدثني واآلخرين؛
وأن تعليم اللغات ابستخدام اللغة املدروسة هي اللغة العربية أي يتم إنشاء أنشطة الفصل
38
لتشجيع املتعلمني يف املواقف االتصالية حبيث يستخدمون اللغة العربية وهلجاهتا.
من األدلة القوية على معايري الطريقة املذكورة أعالها أن هذا الكتاب يوفر جزءًا
أكب بكثري من مواد التدريبات أو املمارسة من التقوميات .وبشكل عام فإن نسبة طرق
التعليم يف هذا الكتاب جيدة جدا وهي  .% 83،3ومع ذلك ،هناك معيار واحد يف
دائما
طريقة التعليم االتصال غري موجود يف هذا الكتاب ،وهو وأن األخطاء ليست ً
أخطاء يعىن أخطاء كعملية تصل إىل أعلى مستوى من االتصال .على سبيل املثال،
نصوص احلوار املقدمة مثالية للغاية ،أي أهنا ال توجد أخطاء يف االتصال ،لذلك يبدو
أنه ال يوجد تسامح مع األخطاء يف االتصال.
عاشرا ،الوسائل .يف هذا الكتاب استثارة دوافع الدارسني على تدريس اللغة،

وذلك بتعريفهم أبهداف الدارس ،وموقع هذه األهداف من مواقف االتصال احلقيقي يف
حتفيزا للدراسة يف الشرق األوسط.
احلياة .دراسة كتاب العربية سيكون الطالب أكثر ً
وذلك ألن حمتوايت نصوص القراءة ونصوص احلوار مرتبة كما لو كان الطالب قد
اختبوا حياهتم اخلاصة هناك .وقد عُ ِرضوا هلم كيف تعيش احلياة األسرية واحلرم اجلامعي
واالقتصاد والثقافة والتكنولوجيا والدين هناك.
بشكل عام ،مبا أن تدريس أية كفاايت االتصال ومهارات اللغوية تستطيع الوسيلة
يف هذا الكتاب أن يستعني تعليمية خمتلفة ،فعلى املدرسني أن خيتار منها ما يناسبه
ويناسب املوقف التعليمي الذى جيد نفسه فيه مثل أغراضه وموادته وتدريب فيه وطرقه
وتقوميه .ومع ذلك ،ال يوجد فيديو ملادة نصوص احلوار ،واليت جيب أن تكون قادرة على
إظهار اجلانب غري اللغوي للعرب عند الكالم كما يشرخ من قبل يف حتليل اللغة الثقافية.
صورا مباشرة ومقاطع فيديو أو إرشادات فنية حول
هذا ألن هذا الكتاب ال يتضمن ً
هذه املواد.
Schulz, Bahasa Arab Modern Dilengkapi, xi-xii.
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وأن الوسائل لكتاب العربية ،وإن مل يكن كل فيه ،تعتبري عن الرسائل أو املعاين
اللغوية الثقافية واالجتماعية اليت نقلت منها ،وصلة حمتواها ابملوضوع يعىن يقصد بذلك
أن على الوسيلة وحمتواها فيه تتناسب مع موضوع املادة الدراسية اللغوية املدروسة.
بشكل عام ،ابلنسبة ملكونة هذه الوسائل ومؤشراهتا ،فقد وصلت إىل % 87،5
جدا .يتم تغطية نقاط الضعف املذكورة أعاله من خالل وسائل هذا
بتقدير جيد ً
إصدارا إلكرتونيًا ،حبيث ميكن التعليم يف أي مكان
الكتاب ،وهو ليس ورقيا فقط بل
ً
وزمان .عالوة على ذلك ،إىل جانب وجود صوت ميكنه مساع أصوات العرب األصليني
بشكل مباشر ،سواء يف شكل فصحي أو عاميي.
احلادي عشر .التقوي .يف الكتاب العربية املعاصرة تطبيق مهارات االتصال يف

اختبار اللغة التواصلية بناءً على تفصيل الصيغة اليت تتكون من املهارات اللغوية ،وعلم
اللغة االجتماعي والثقايف ،واخلطاب واالسرتاتيجي .ميكن مالحظة ذلك من نتائج
التحليل السابق الذي أظهر أن مادة التقييم كانت مماثلة ملادة التدريبات .ويف الوقت
نفسه ،يتم ترتيب مواد التدريبات بناءً على طبيعة القواعد واملفردات ونصوص القراءة
وحلوار .كل هذه املواد نفسها يف ممارسة املهارات اللغوية تعكس الكفاءة االتصالية.
أما ابلنسبة خلصائص اختبار اللغة االتصالية يف كتاب اللغة املعاصرة هي )1
خيتلف احملتوى واختيار املوضوعات حبسب اخللفية والغرض املعني .على سبيل املثال،
الغرض من املادة هو إتقان اجلمل الفعلية املختلفة املستخدمة يف موضوعات اإلنرتنت،
لذا قم بتقوي تطبيق اجلمل الفعلية يف موضوعات اإلنرتنت )2 .يتم توجيه مصادر يف
اختيار مواد اكتساب اللغة .املراجع املستخدمة يف هذا الكتاب أتيت من القواميس العربية
واإلندونيسية واجملالت العربية والكتب العربية احلديثة والكالسيكية والكتب األدبية
وخطاابت االتفاق وغريها )3 .أنوع املواد املرجعية من املواد األصلية بعضها مثل الكتب
واجملالت الثقافية والصحف ونسخة من جريدة عربية وطوابع بريد عربية وغريها .وبعضها
األخر .مت تعديل هذه املصادر هبذه الطريقة ومن هم الطالب للدراسة )4 .أنواع
االختبارات وأشكاهلا فيها ،مبا يف ذلك الذاتية أو املوضوعية ،ومونولوجية ،ومقابالت،
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وحماداثت مع املناقشني ،و اإلجابة املفتوحة وتوجد فيها األسئلة إبجاابت بنعم أو ال
لكن قليال وهي خاصة لنص القراءة واحلوار أوال )5 .فيها أن حتتل االختبارات التكاملية
مكاهنا يف كتب تعليم اللغة يف ضوء املدخل االتصايل ،إذ هي أقدر على قياس األداء
العام يف اللغة عند الدارسني .من هذه االختبارات هي التعبري الشفوي والتحريري
واإلمالء واختبار القراءة واختبار التتمة وغريها .بشكل عام ،ابلنسبة ملكونة هذه
جدا.
التقوميات ومؤشراهتا ،فقد وصلت إىل  % 91،6تقدير جيد ً
مناقشة البحث
أسس املواد التعليمية
بناءً على الدراسة أعاله ،فإن هذا البحث يقوي على البحث مثل توفيق الرمحن
( 39)2015وبرانسيسكا ( 40)2008وإيدايين ( 41)2016الذين يقولون أن لكتاب
العربية شروط أو معايري الكتاب املدرسي اللغة العربية مثل هيكل التعليم املنهجي
ومكوانت كتاب مدرسي واضحة وأدوات داعمة أخرى تسمح للمتعلمني الذين يتعلمون
اللغة العربية .ومع ذلك ،تظهر هذه الدراسة أن كتاب العربية ليست كاملة كما توحي.
هذا الكتاب أيضا له مزااي وعيوب.
على أساس املدخل ،ال يشرح هذا الكتاب بشكل مباشر منوذج املدخل االتصايل
املستخدم يف إعداد الكتاب .وضح تشكولز أن هذا الكتاب يستخدم املدخل االتصايل
فقط ،لذلك ليس من اخلطأ أن يشك العديد من الباحثني يف أن املدخل املستخدم فيه
هو هيكلي .من األسباب ،كما ذكرها وهاب ( )2015أن هذا الكتاب يقوم على
مبادئ كالسيكية يعىن هيكلي ،ألن كل درس يبدأ مبقدمة ،ويشرح حنواي ،مث يوجه لفهم
42
أيضا برانسيسكا ( )2008الذي قال إن
النصوص واملهارات التحدث ويعزز ذلك ً
عرض املادة يف هذا الكتاب يستخدم منط القياس (االستنتاجي) أو من القواعد مث األمثلة
Taufikurrahman, “Bahasa Arab Baku dan Modern / Al-‘Arabiyah, 119.
Pransiska, “Buku Teks Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Al-Mu’āshirah , 1–20.
41
Wargadinata, “Mediated Arabic Language Learning for Higher, 99–102.
42
Wahab, “Konstruksi Buku Al-Lughah Al-’Arabiyyah Al-Mu’âshirah Karya Eckehard
Schulz, 14–16.
39
40
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حبيث يستخدم كتاب العربية مدخال معرفيًا من حيث علم النفس 43.أو جيين
الذي قال إن هذا الكتاب يستخدم مدخلني مشرتكة مها بني البنيوية واالتصالية ،لكن
44
االتصالية هي املسيطرة.
يف الواقع ،يستخدم هذا الكتاب منوذجة ضعيفة من املدخل االتصايل ،أو ليس
منوذجة قوية .ميكن مالحظة ذلك من منوذج املواد املدمج وهي املواد التعليمية النصية
واهلمامي والواقعية املصطنعة .يوضح اجلمع بني هذا النموذج املادي أن املدخل االتصايل
مسموح به لتعليم القواعد .حىت وفقا لريتشاردز ورودجرز  Richards-Rodgersأن للمواد
التعليمية املستخدمة يف تدريس اللغة االتصالية كثرية ،أحدها املواد التعليمية النصية مثل
كتاب  )1979( Communicateكتبه مورو وجونسون  ،Morrow-Johnsonال يوجد
حوار أو تكرار أو أمناط اجلمل كالعادة فيه 45.مبعىن آخر ،فإن املادة االتصالية اليت يتم
تدريسها هي القواعد فقط ،دون أي نص القراءة أو نص احلوار يف مواقف معينة .ويف
الوقت نفسه ،حياول هذا الكتاب أن أيخذ طري ًقا وسطيًا ،على الرغم من سيطرة مواد
أيضا متوازن مع املواد املهاراتية يف شكل نصوص القراءة واحلوار،
القواعد ،ولكن هذا ً
حىت املفردات ال تتم كتابتها فقط على شكل قاموس ،بل يتم تعلمها عمليًا يف كال
النصني.
إن ما فعله تشكولز بضرب مادة القواعد وتقويتها ووضعها يف بداية كل درس يف
هذا الكتاب مل يكن بال سبب .يستهدف هذا الكتاب احملرتفني واملتعلمني األكادمييني
وإعداد القراء احملتملني الذين سيذهبون للدراسة يف الشرق األوسط حبيث يكون التنوع
املستخدم هو جمموعة الفصحى يف سياق وموقف رمسي .ويف الوقت نفسه ،فإن
كبريا للقواعد .لذا ،فإن تشكولز بشكل
الفصحى نفسه ،شفهيًا وكتابيًا ،يويل
ً
اهتماما ً
أيضا .ومع
غري مباشر ،ابإلضافة إىل النظر يف الوظائف التواصلية للغة ،يعتب الطالب ً
ذلك ،قدم تشكولز املواد عن العامية املتنوعة أيضا ،أي ابستخدام عدة هلجات شعبية
()2015

Pransiska, “Buku Teks Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Al-Mu’āshirah, 1–20.
Jaeni, "Ṭarīqah Ta'līm al-Lugah al-'Arabiyyah 'Ind al-Musytariqīn, 242.
45
Ahmad Muradi, “Pendekatan Komunikatif dalam Pembelajaran Bahasa Arab,” Arabiyat :
Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 1, no. 1 (1 Juli 2014): 43.
43
44
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ذات أصناف غري رمسية مثل نوع االستشاري والعادي يف املواقف املختلفة ،مثل املنزل
واملطار والشقة وحل اجلامعة وغريها.
من الناحية النفسية ،فإن ما فعله تشكولز يوافق على املدخل البنائي الذي يشرح
أن حقيقة تعليم اللغة هي تكييف التفاعل بني املتعلم وبيئته يف اجملتمع املعريف اللغوي
التعاوين واهلاديف حبيث يكون هناك زايدة يف السلوك اللغوي واملعرفة .يوضح هذا أن
السلوك اللغوي واملعرفة ال يتم نقلهما تلقائيًا ،لكن املتعلم يتكيف بشكل مستقل مع
التجارب االجتماعية التفاعلية 46.وف ًقا لـرطارد  ،)2006( Ricardsميكن أن تكون
التجربة يف شكل مهام ومتارين حىت جيد املتعلمون األساس الستخدام قواعد اللغة
اضا آخر ،وهو أن الغرض من التعليم هو التواصل
واستخدامها .ويضيف ً
أيضا افرت ً
فرصا
مناخا
اهلاديف؛ واملعلمون هم امليسرون الذين خيلقون ً
مالئما يف الفصل ويوفر ً
ً
للمتعلمني النشطني؛ والفصل الدراسي عبارة عن جمتمع من الطالب الذين يتعلمون من
خالل املشاركة التعاونية47.
ابإلضافة إىل ذلك ،بناءً على أساس األهداف ،ال يكتب هذا الكتاب مؤشرات
ألهداف التعلم يف كل اجتماع ،لذا فإن القدرات املتوقعة ليست واضحة ما مل يتم حتليلها
أوالً .يف الواقع ،إذا مت حتليل هذا الكتاب ،فإنه حيتوي على أهداف تعليمية متنوعة
للغاية ،مبا يف ذلك مؤشرات مكون الكفاية االتصالية .لذلك الكتاب غنية ابملواد ،لكنها
فقرية يف التعليمات أول اإلرشادات .إذا كانت هناك تعليمات صرحية ،فسيكون هذا
كماال ويسهل على املعلمني والطالب.
الكتاب أكثر ً
يف حني أن أوجه القصور يف املواد األساسية يف هذا الكتاب تشمل على )1
املفردات ،فإنه ال يقدم النظام الصويت (الرتمجة الصوتية والنطق) ومفردات كل هلجة متت
دراستها )2 .يف مادة احلوار ال يوجد فيديو يظهر اجلانب غري اللغوي الذي يرافق
املتحدث واحملاور حبيث ال يظهر الثقافة اللغوية للعرب .بشكل عام ال توجد صور تعرض
Palul Suparno, Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan (Yogyakarta: Kanisius, 1997),

46

37.
47

J.C. Ricards, The Language Teaching Matrix (Cambridge: Cambridge University Press,
2006), 23.
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أنشطة أو مفردات معينة )3 .اخلطاابت الواردة يف هذا الكتاب ال تشري مجيعها إىل
املفاهيم املعاصرة (يف ذلك الوقت) ،والبعض يشري إىل املفاهيم احلديثة .على سبيل املثال،
يف اخلطاب التكنولوجي ،ال توجد وسائط اجتماعية أخرى مثل واتساب whatsapp
وفيسبوك  facebookوتويرت  twitterوال تزال تستخدم الوسائط اليدوية مثل اهلاتف أو
البيد اإللكرتوين .كما أن هناك نواقص أخرى ذات طبيعة فنية ،وهي كتابة مهزة الوصل
والقطع والفرق بينها ،مع وجود مادة لكتابة اهلمزة (د .591 )22 .اجلمع بني احلروف
يف كلمات مثل "كثي رون" (د 48 )3 .ابإلضافة إىل عرض الوسائط اململة لعدم وجود
صور وفيديوهات متنوعة.
يف املادة الداعمة ،من عيوب هذا الكتاب هي أنه ال حيتوي على كتاب إرشادي
خمصص للمعلمني .حبيث يواجه املعلم صعوبة يف حتديد الطريقة أو وسائط التعلم .على
48
الرغم من أن هذا الدليل ميكن أن يوجه مجيع أنشطة التعلم داخل الفصل وخارجه.
ويتفاقم هذا بسبب عدم وجود املدخل يف ذلك .كتاب العربية يصف أكثر يف تقسيم
أيضا مع منوذج رقم شبه عشوائي جيعل األمر صعبًا على
الوقت واالجتماعات .هذا ً
املعلمني أو األشخاص الذين يرغبون يف الدراسة بشكل مستقل .قد يكون من األفضل
أن يكون هذا الكتاب مرتبًا بشكل منهجي أو ليس عشوائيًا ،خاصة وأن هذا الكتاب
خمصصا لطالب املستوى األعلى.
ليس
ً
وأما ابلنسبة لنظرية أسس إعداد املواد التعليية لتارجان ( )2009املستخدمة يف
49
هذه الدراسة ،فهناك تناقض خفيف .يبدو أن تشكولز ال يهتم ابلوسائل التعليمية.
نظرا ألن هذا الكتاب خمصص للطالب واملهنيني ،فإن تنوع الوسائل العلمية
ابلنسبة لهً ،
ال تفيد إال قليال .ابلنسبة لكليهما ،فإن أهم شيء هو الوضوح والتطبيق العملي وكفاية
املواد .قد يكون األمر كذلك فإن اختالفات الوسائل ستتداخل يف الواقع مع عملية فهم

48
Rusydī Aḥmad Ṭu‘aimah and Kāmal Basyar an-Nāqah, Al-Kitāb al-Asasī li Ta‘līm alLugah al-‘Arabiyyah li an-Nāṭiqīn bi Lugāt Ukhrā I‘dāddih Taḥlīlih Taqwīmih (Makkah: Jāmi‘ah
Umm al-Qurā, 1983), 45.
49
Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kompetensi Bahasa (Bandung: Angkasa, 2009), 77.
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املادة .هذا خيتلف عن سن األطفال الصغار أو املراهقني الذين مييلون إىل التنوع أو
50
التعليم أثناء اللعب .فال عجب أن ال صور يف كتاب العربية إال قليلة جدا.
الكفاية االتصالية
هذه الدراسة تصحح رأي وهاب ( )2015الذي قد حبث فيه من منظور البناء
منهجا هيكليًا بنموذج القياس والطريقة املناسبة
واحملتوى ً
أيضا .عنده فإن بناءه يستخدم ً
منهجا
لتعليمه هي القواعد والرتمجة .من حيث احملتوى ،رأى أنه كان يستخدم
ً
اتصاليًا 51.هذا رأي الوهاب جزئي .مل حيلل هذا الكتاب بشكل كامل .ما قاله وهاب
هو يف الواقع جزء من املواد األساسية هلذا الكتاب ،وهي القواعد واملفردات ونصوص
القراءة احلوار .يتم ترتيب كل مادة من هذه املواد وف ًقا ملنهج خمتلف وتكييف خصائص
خاصة للمواد القواعد ابستخدام املنهج احللزوين واهليكلي ،وللجمع بني مواد
كل مادةً .
املفردات والنصوص يستخدم املنهج احللزوين والوظيفي واملهامي .بل ،كما يف املقدمة،
أيضا ابستخدام طريقة خمتلفة .وهذا ما يعززه
وضح تشكولز أن كل مادة مت تدريسها ً
حبث شريفة ( )2019اليت وضحت أن استخدام هذا الكتاب حملاضرين يف جامعة سوانن
بطرق خمتلفة مثل :حوار موجة وحوار حره واستخدام معمل
أمبيل االسالمية احلكومية ً
52
اللغة وقراءة النصوص العربية وتدريب الكتابة واحملادثة.
ويف الوقت نفسه ،يتم التحقيق يف الكفاية االتصالية .تتعارض نتائج هذه الدراسة
مع رأي طاهر وآخرون ( )2020أبن هذا الكتاب ال يضع اخلطاب الديين ابعتباره
يدا من الرتكيز على مناذج اخلطاب العقالين العلماين 53.على
اخلطاب السائد ويضع مز ً
الرغم من أن هذا البحث وجد اخلطاب الديين اإلسالمي يف هذا الكتاب هو يف الواقع
هو املسيطر للغاية ،أي  %50منه ،وجزء منه مقسم إىل خطاابت أخرى مثل العلوم
Shobirin, Wargadinata, and Hasan, “The Production of Supplementary, 36.
Muhbib Abdul Wahab, “Konstruksi Buku Al-Lughah, 14–16.
52
Ainun Syarifah, “Implementasi E-Edition Modern Standard Arabic (MSA) Dalam
Pembelajaran Bahasa Arab,” Jurnal Alfazuna : Jurnal Pembelajaran Bahasa Arab Dan
Kebahasaaraban 4, no. 1 (8 Desember 2019): 65–67.
53
Muhammad Thohir, Mohammad Kurjum, dan Abdul Muhid, “Design and Discourse of
Modern Standard Arabic E-Textbook,” LITERA 19, no. 1 (18 Maret 2020): 15–16.
50
51
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االجتماعية والعلمية والتكنولوجيا والعلوم اإلنسانية .واملقصود ابخلطاب الديين هنا ليس
اإلسالم الكالسيكي القائم على النص وحده ،بل هو اإلسالم احلديث الذي يتطور
حاليًا يف العامل العريب والذي يؤكد اجلانب العقالين ويدجمه مع اجملاالت األخرى .لذلك
ليس من املستغرب أن تكون هناك مساواة بني اجلنسني كما رأينا يف نصوص احلوار .يف
الواقع ،تعزز ذلك نتائج حبث جيين ( )2015الذي ظهر أن اخلطاب يف هذا الكتاب
يضع اللغة العربية كلغة للعلم حبيث تكون الثقافة املعروضة أكثر من ثقافة أكادميية هلا
خصائص عقالنية 54.ابلطبع ،من الناحية التأويلية ،أثرت جتربة تشكولز ومعرفته وماضيه،
وهو يف الواقع غريب ،على اخلطاب فيه .يف هذه املرحلة قد يكون طاهر على حق .لكن
القول أبن خطاب هذا الكتاب علماين-عقالين ويستبعد األعراف الدينية هو أمر غري
دقيق.
من مجيع الدراسات السابقة ،على الرغم من ادعائهم استخدام نظرة إعداد املواد
الدراسية أو الكفاية االصالة مثل جيين وعلوم 55وطاهر وآخرون ،مل يظهر أي منهم
صارما.
كفاايت حنوية وحتليل اخلطاب ولغوية اجتماعية ولغوية ثقافية واسرتاتيجية حتليليًا ً
يف الكفاءة النحوية ،يبني البحث كيف يتم حتضري مادة النحو زمنياً ،بدءاً من قواعد
النحو الوصفية العلمية املستخدمة فيه ،مث اختيارها ،وتنظيمها ،وترتيبها حىت يصبح حنو
تعليمي .يف اختصاص حتليل اخلطاب ،أظهر البحث نوع النص والتماسك والتماسك يف
كتاب العربية .بينما يف علم اللغة االجتماعي ،على الرغم من مناقشة جيين وثور هلا
يدا من التفاصيل مصحوبة ببياانت كمية .بينما يف علم
أيضا ،يُظهر هذا البحث مز ً
ً
حتديدا ،يُظهر هذا البحث أنه من وجهة نظر "يف اللغة" يستخدم هذا
األنثروبولوجيا
ً
الكتاب اخلصائص الثقافية املختلفة للغة العربية مثل املصاحبة اللفظية ،التعبريات
االصطالحية واألسلوب العادي واألسلوب البالغي وغريها .ومن منظور "حول اللغة،
يُظهر هذا البحث مثل حركية جسدية واللغة املصاحبة وتقريبية يف اللغة العربية.
54

Jaeni, "Ṭarīqah Ta'līm al-Lugah al-'Arabiyyah 'Ind al-Musytariqīn, 242-243.
Syaiful Ulum, Al-Musykilāt fi Ta'līm al-Lahjāt al-'Arabiyyah fī Kitāb al-'Arabiyyah alMu'aṣirah min Wijhah Naẓrah Haliday fī al-faṣl al-Mukaṣṣsaf li aṭ-Ṭullāb al-Judud fī al-Mustawā
aṣ-Ṣānī fī Kulliyyah at-Tarbiyyah wa at-Ta'līm bi Jāmi'ah Sunan Ampel al-Islāmiyyah alḤukūmiyyah Surabaya (Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 6.
55
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أما ابلنسبة الكفاية االسرتاتيجية ،فقد أظهر هذا البحث عدة طرق يتم
استخدامها ،مثل استخدام املصادر املرجعية مثل القاموس والقواعد؛ وإعادة الصياغة؛
وإجراء التكرارات والتفسريات والتباطؤ؛ الرموز غري اللفظية؛ وشكل حنوي واحد بوظائف
خمتلفة؛ قواعد حنوية حمايدة؛ واللغة األم؛ واستخدام الوقت؛ وتعظيم التبادل على املعىن
وغريها 56 .يف نفس الوقت يظهر أن غالبية االسرتاتيجيات اليت مت تدريبها يف العربية
منفصلة عن أمثلة االتصال أو احلوار .نص احلوار املقدم مثايل للغاية ،كما لو أن كل
دائما فهمه من قبل احملاور .حبيث يقل الشعور
تعبري يتحدث به املتحدث ميكن ً
ابالنطباع الطبيعي .بينما يف التواصل احلقيقي ،فإن سوء فهم املتحدث أو احملاور ،ال
يفهم ،ال يسمع من كالم هو أمر شائع .يف هذا السياق ،يتم تطبيق هذه االسرتاتيجيات
حىت ال تتعطل االتصاالت.
وأما ابلنسبة لنظرية الكفاية االتصالية لطعيمة ( )2006املستخدمة يف هذه
الدراسة ،فهناك تناقض طفيف مع مفهوم تشكولز 57.يتطلب التواصل الذي أشار إليه
طعيمة أن أتيت املواد األساسية واملواد الداعمة من مواد أصلية ال يتم التالعب أو املصطنع
هبا قدر اإلمكان .هذا خيتلف عن تشكولز ،الذي أظهر أن املواد االتصالية هي مواد
تعليمية يتم التالعب أو املصطنع هبا من مواد أصلية .ويرجع ذلك ،حسب قوله ،إىل أن
املواد التعليمية ستكون صعبة للغاية عندما يتعني عليهم استخدام املواد األساسية
والتمارين القائمة على اللغة الطبيعية الوصفية حىت ال يتعرفوا على الصواب أو اخلطأ .يف
حني أن املواد التعليمية نفسها هي نتيجة االختيار من املواد الطبيعية اليت هي إلزامية.
مبعىن ،جيب أن تتمتع املادة مبستوى جيد كمثال مثايل جيب إتقانه وممارسته من قبل
الطالب.
أخريا ،بصرف النظر عن املزااي والعيوب املذكورة أعاله ،يف إندونيسيا ،فإن هذا
الكتاب ،من وجهة نظر املؤلف ،هو أفضل كتاب للمواد العربية مقارنة ابآلخرين .ميكن
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وضع كتاب العربية جنبًا إىل جنب مع كتاب أكثر مس ًكا ويف جملدات مثل الكتاب
املدرسي "العربية بني يدك" ،الذي كتبه الناطقون األصليون للعربية.
اخلالصة
بعد ما عرضه هذا البحث البياانت عن املواد التعليمية على أساس الكفاية االتصالية يف
الكتاب املدرسي "العربية املعاصرة" إليكيهارد تشكولز ،وحتليلها ،وجد النتائج .أوال،
أسس املواد التعليمية يف الكتاب املدرسي "العربية املعاصرة" إليكيهارد تشكولز تنقسم إىل
مخسة أسس ،هي( :أ) املدخل ،يستخدم مدخلني ،مها من وجهة نظر علم النفس
الرتبوي يستخدم مدخال بنائيا ،ومن وجهة نظر اللغة املدروسة يستخدم مدخال اتصاليا
بصورة ضعيفا( .ب) األغراض ،أنه خمصص للمحرتفني واألكادمييني ابألغراض ،وهي
العامة وحمددة والتصنيفية .وأن خمرجات التعليم فيه هي املستوى  ،B1 ،A2و B2اليت مت
تكييفها مع معايري اإلطار األورويب املرجعي املشرتك للغة (( ،)CEFRج) املواد ،هي
الرئيسية والداعمة التقوميية .أيخذها يف االعتبار مخسة أشياء وهي اختيار املواد،
وتنظيمها ،وترتيبها ،وتقويتها ،وعرضها ووسائلها( .د) الطرق ،يستخدم طرق انتقائية أو
التوليفية ،وهي طريقة النطق ،طريقة الكتابة وطريقة القواعد ،وطريقة النصوص واملفردات،
وطريقة احملادثة( .هـ) التقوميات ،يستخدم تقوميني ،مها االمتحان الكتايب النهائي ومراجعة
مكثفة .اثنيا ،املواد التعليمية يف الكتاب املدرسي "العربية املعاصرة" إليكيهارد تشكولز
من منظور الكفاية االتصالية هي جيد جدا.
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